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بررسي  عادت غذايي بزكوهي در منطقه خرم دشت كالردشت 
• حسن عباسيان، كارشناس ارشد محيط زيست، شركت مهندسي مشاور مهاب قدس 

• بهروز بهروزي راد، عضو هيأت دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده منابع طبيعي، گروه محيط زيست 
• بهرام حسن زاده كيابي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم، گروه بيولوژي 

• كوروش كاوسي، كارشناس علوم گياهي، شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
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چکيده
به منظور بررسـي عادت غذايي بز كوهي (Capra aegagrus aegagrus) مطالعه اي از مهر ۱۳۷۸ الي بهمن 
۱۳۷۹ در زيسـتگاه خرم دشت كالردشت به روش مشاهده مستقيم انجام گرفت. رژيم غذايي بز كوهي 
محدوده اي بسـيار گسـترده داشـت، به طوري كه از ۸۸ گونه گياهي شناسايي شده منطقه ۳۸ گونه در 
 Leonurus cardiaca  و Melica ciliata  رژيم غذايي اين حيوان مشـاهده شـد. بعضي از اين گونه ها مثل
را فقـط ماده ها و گونه هايي مثل Cousinia pterocaulos و Dianthus mazandaranicus را فقط نرها  مصرف 
كـرده بودند. گونه هايـي ماننـد Trachydium depressum, Ferula persica تنها در فصل پاييز و زمسـتان 
و گونه هايـي هم مثـل Bromus tomentellus, Nepeta glomerulosa در بهار و تابسـتان در رژيم غذايي بز 

كوهي مشاهده شدند.

كلمات كليدي: بز كوهي، زيستگاه، عادت غذايي، خرم دشت، كالردشت.

مقدمه
ــت آن  ــي عادت غذايي يكي از بهترين راه هاي درك ارتباط متقابل حيات وحش و محيط زيس بررس
ــت. بز كوهي ايران  ــي از نيازهاي اكولوژيك موجود مورد نظر اس ــت. عادت غذايي بازگو كننده بخش اس
ــلطان صخره ها ناميد، جانوري  زيبا و فاخر از  (Capra aegagrus aegagrus) كه بايد در حقيقت آن را س
 (۱۹۸۰-۸۲) Smith و Fox .(۲ ،۱) ــتانداران۱، راسته زوج سمان۲ و خانواده ها گاوسانان۳ مي باشد رده پس
ــتاني بز كوهي در گاوهاي راكي آمريكا (Oreamnos americanus) در مناطق  در مورد رژيم غذايي زمس
ــرخس ها  ــان دادند كه با افزايش ارتفاع برف، مصرف گياهان علفي و س ــكا نش ــرق آالس جنگلي جنوب ش
عادت غذايي  Kiabi ــنگ ها و خزه ها افزايش مي يابد (۳). همچنين در ايران نيز كاهش، ولي مصرف گلس
ــاهده كرد كه اين گونه، سرشاخه هاي  ــتان ۵۴ بررسي نمود و مش ــتان را در تابس بزكوهي پارك ملي گلس
ــه نيز تعيين انتخاب  ــي ترجيح مي دهد (۴). هدف از اين مطالع ــا را به گياهان علف ــان و درختچه ه درخت

غذايي بزكوهي مي باشد.
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و روشها مواد
كالردشت، غرب اليه منتهي در مطالعه) مورد (محدوده ــت دش خرم
ــرض و ع ــرقي ش ــه دقيق و ۵ ــه ۵۱ درج ــا ت ــي ۵۱ جغرافياي ــول ط در
واقع ــمالي ش و ۲۵ دقيقه درجه ۳۶ تا و ۲۰ دقيقه درجه ۳۶ جغرافيايي
طور به منطقه در ــي بزكوه غذايي عادت مطالعه منظور به ــت. اس ــده ش
با بازديد هر در ــد. ميآم عمل به بازديد روز از منطقه ۱۵ ــر ه ــط متوس
موجود ــتگاه هاي زيس تمام دقت به ۸∗۳۰ ــمي چش از دوربين ــتفاده اس

رويت از ــس پ ميگرفت. ــرار ق ــي بررس مورد
مشاهده منظور به مستقيم) (مشاهده بزكوهي
و شده آنها نزديك به امكان تا حد بررسسي، و
ميگرديد. ثبت ــان حركاتش و فعاليتها كليه
نقطه خاص، ــك ي از حيوان ــدن دور ش از پس
گونههاي ــه مربوط محل در ــريع س ــور حض با
پس مي گرفت. قرار ــي مورد بررس ــده ش تغذيه
ثبت تاريخ، و باغباني ــي با قيچ آنها ــدن چي از
و نر (زيستگاه ــيت جنس تعيين و ــتگاه زيس نام
ــيت جنس تعيين و هم بوده از جدا كامًال ــاده م
ــههاي كيس در ــرد) ــورت مي گي ص ــاني آس به
ازمايشگاه سپس به قرار ميگرفت. ــتيكي پالس
حد در تا ــدند ميش داده انتقال ــي گياه شناس

شوند. شناسايي گونه

نتيجهگيري و بحث
كل منطقه گياهي، پوشش نظر وضعيت از
در ــوردار بود. برخ مطلوبي و ــوب خ ــم تراك از
ــي ــواده گياه خان ۱۰ از ــه گون ۳۸ ــوع مجم
كه ــد ش ــاهده مش بزكوهي ــي غذاي ــم رژي در
خانواده از ــتفاده مورد اس گونههاي ــترين بيش
ــبت كل منطقه گرامينهها نس (در گرامينه بود
برخوردار ــتري از تراكم بيش ــا گونهه ــاير س به
مثل ــان داد بعضي گونهها نش هستند). نتايج
Thymus tran- و Agrostis tenius و Poa sp.
مثل ــهاي ــال، گون س ــول ط در scaucasicus
Trachydium depressum و Ferula persica
مثل هم ــهاي گون و ــتان زمس و پاييز فصل در
Bromus tomentol- Nepeta و glomerulosa
بزكوهي ــورد تغذيه م ــتان تابس ــار و در به lus

.(۱ ــماره ش (جدول ميگيرند قرار
در گونه ــن اي ــيع وس پراكنش ــت عل ــه ب
ــش پوش بودن متفاوت و دنيا ــف ــاط مختل نق
ــك بدون ش آن پراكنش محدوده ــي در گياه
ــت اس متفاوتي غذايي رژيم داراي ــز كوهي ب

ــيار  بس تأثير منطقه ــي گياه ــش پوش ــوع ن و
همانطوري دارد. آن ــي غذاي رژيم در زيادي
به توجه با ــد ش ــخص پژوهش مش اين در كه

كوهي در بز بالطبع ميباشد، علفي منطقه گياهي ــش پوش كل كه اين
در حالي مي كند. ــه تغذي علفي گونههاي از ــًا تمام ــت منطقه خرمدش
همچنين ــتان و ــي گلس پارك مل ــال۵۴ در س كيابي در ــه مطالع ــه ك
بزكوهي كه داد ــان يونان نش (Crete) جزيره كرت Papageorgiou در
ــتند هس ــاخهخوار سرش عمدتًا مكان دو ــن اي در (Capra aegagrus)
گياهان از ــي كوه بز كه ــان  ميدهد مطالعه نش ــن اي ــج ۵). نتاي ، ۴)
محدود معيني به نقاط خود را و ــه ميكند تغذي مختلف ــتگاههاي زيس

(۷۹ بهمن تا ۷۸ توسط بز كوهي (مهر شده گونههاي گياهي تغذيه نتايج حاصل از بررسي -۱ شماره جدول

... كوهي بز غذايي عادت بررسي
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ــت اس اين ــود ش داده اهميت ان به ــتي بايس كه نكتهاي ولي نمي كند
بحراني ــزء فصول ج نظر تغذيه اي ــز از پايي و ــتان زمس كه ــي آنجاي از
اين طي ــوان حي كه گياهي ــاي تيپه مراقبت و ــت حفاظ ــند ميباش
در ــت. ناپذير اس ــري اجتناب ميكند ام ــه تغذي ــا آنه از ــتر دوره بيش
و بهار فصول در ــفند) گوس (بز و دامهاي اهلي كه جايي آن از ــان پاي
با ميشوند، چون منطقه وارد اين به دامداران محلي ــط توس ــتان تابس
ميآيند به حساب رقيب غذايي آن ــته و داش غذايي ــتراك اش بزكوهي
زننده بر هم ــم و عامل مزاح يك عنوان به  ــا آنه حضور ــن همچني و
ــود ميش ــنهاد پيش ميگردد، ــوب محس منطقه وحش حيات ــت امني
ظرفيت، دام از ــتر بيش تا ــده ش كنترل آنها و گلههاي ورود دامداران
و پير منطقه ــرك ت و اهلي ــاي دامه چراي مرز ــردد. نگ ــه منطق وارد
ــتگاهها زيس از اين نحو مطلوبي به ــود تا ش تعريف مصوب نامه نظام يك

حفاظت گردد.

پاورقيها
1- Mammals
2- Artiodactyla

3- Bovidae
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